
        
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-10
U Marijancima, 08. prosinca 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 08. prosinca 2021. godine s početkom u
18:00 sati.
Od vijećnika su 
prisutni:  Ana  Alšić,  Kruno  Belošević  Jelena  Bočkinac,  Josip  Dukmenić,  Davor  Jurkić,  Samir
Kovačević, Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Dario Pandurić

,ostali  prisutni: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci,  Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici  medija:  urednica  biltena  Općine  Marijanci  -  Lidija  Aničić,  novinarka  Radia  Donji
Miholjac, te novinar Hrvatskog radia Valpovštine.
Zainteresirana javnost: Alen Babić, Marko Majdenić, Mihael Majdenić, Nikola Varžić.
Sjednica je započela s radom u 18:00 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da je sjednici prisutno 9 od 9
vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  Jelenu  Bočkinac  i  Daria  Pandurića  za
ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prije čitanja Dnevog reda, za riječ se javlja Samir Kovačević koji želi napomenuti da se na ovoj
sjednici ne poštuju mjere stožera CZ, a u svezi sprječavanja i širenja zaraze COVID -19.

Nadalje, predsjednik predlaže slijedeći:

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 
2. Rasprava i donošenje Zaključka o potrebi nastavka rada područnog dječjeg vrtića u 

Črnkovcima 
3. a.)Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa 

projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu 
b.) II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama 
proračuna za 2022. i 2023. godinu
c.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu
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d.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2021. godinu
e.) Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci 
za 2021. godinu
f.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 
Općinu Marijanci za godinu
g.) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 
prodaje izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci 
za 2021. godinu
h.). Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mariajnci
za 2021. godinu sa projekcijama proračuna za 20222. i 2023. godinu

  4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za
2021. godinu
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje (01.01. - 31.12.2020. godine)
  6. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, 
te konstatira kako se Dnevni red za 5. sjednicu usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad 1.
Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci, a budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te 
konstatira kako se Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća usvaja sa 9 glasova ZA .

Ad. 2
Predsjednik Ivan Mesaroš je pod ovom točkom pročitao dopis kojim se obratio svim vijećnicima, a 
sve u svezi odluke o zatvaranju područnog dječjeg vrtića u Črnkovcima. Naime, isti je napomenuo 
kako je to vrtić koji djeluje od 1984. godine i djelovao je i u najtežim ratnim vremenima, a danas ga
pohađa u mješovitoj skupini dvadesetoro djece i dvoje predškolaca. 
Ističe kako je ne shvatljivo da se u drugim mjestima širom Hrvatske otvaraju novi vrtići, dok se u 
našoj općini planira zatvaranje jednog vrtića i to sve odlukom jednog čovjeka, odnosno načelnika.
Napominje i kako se s ovom odlukom ne slažu ni roditelji, te su njih 19 potpisali peticiju kojom 
žele nastavak rada Dječjeg vrtića u Črnkovcima u postojećim uvjetima sve do izgradnje novog 
vrtića u Črnkovcima. 
Na raspravu se javlja vijećnik Davor Jurkić koji iznosi kako je bio prisutan na sastanku koji je 
načelnik održao s roditeljima, te govori kako se gotovo svi roditelji protive zatvaranju vrtića u 
Črnkovcima i kako su zamolili načelnika da  nastavi s radom do 31.07., kako bi dobili bar malo 
vremena da se organiziraju, no međutim od načelnika nisu dobili pozitivan odgovor.
Na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji smatra da se ukidanjem vrtića šteti i ide kontra 
demografske politike, te ga zanima što o tome misle klub vijećnika HDZ-a, te je pri tome započeo 
prozivati vijećnike da daju svoje mišljenje na tu temu.
Predsjednik ga je upozorio da nema to pravo, te se nastavilo dalje s raspravom, na koju se javio 
načelnik Darko Dorkić.
Naime, načelnik se prvenstveno osvrnuo na pročitani dopis predsjednika, te rekao da je to materijal 
za društvene mreže i da u potpunosti može razumjeti roditelje i može shvatiti da se isti ne slažu s 
takvom odlukom, ali mu nije jasno da Predsjednik i druga većina ne može shvatiti takvu odluku i da
se uporno potencira nešto što nema smisla.
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Nadalje, pojašnjava kako područni dječji vrtić i Črnkovcima djeluje u prostoru koji je u vlasništvu 
Republike Hrvatske i istina je da vrtić nema nikakve zadovoljavajuće uvjete i standarde, no isti se 
nisu mogli ni popraviti budući da se nalazi u prostoru koji nije u vlasništvu Općine.
Vrtić je kao takav zadržan da radi, jer nije bilo bolje i druge mogućnosti gdje smjestiti djecu, no 
donošenjem odluke da se gradi vrtić u Marijancima, planirano je da sva djeca sa područja općine 
pohađaju isti jer to je vrtić koji je planiran za svu djecu s područja općine.
Predsjednik prekida načelnika i želi vidjeti Odluku koja je donesena da se gradnjom vrtića u 
Marijancima zatvara vrtić u Črnkovcima.
Načelnik pojašnjava kako ne postoji neki poseban akt već je to normalan slijed događaja i ponavlja 
kako je vrtić izgrađen za svu djecu s područja općine i zadovoljava sve uvjete i standarde, te nema 
smisla držati djecu u onakvim uvjetima pored izgrađenog novog vrtića, a što se tiče planiranja 
izgradnje novog vrtića u Črnkovcima govori kako je logično da se prvo treba popuniti postojeći 
vrtić u Marijancima.
Zamolio je vijećnike da sagledaju širu sliku i shvate da nije realno da uspijemo u izgradnji novog 
vrtića, a postoji jedan za koji smo dobili sredstva, a nije popunjen i ne postoji lista čekanja.
Također poziva ih da promotre općine oko nas, te sagledaju realnu sliku, jer ovakvim nastupom i 
stavovima i najmanja šansa da se izgradi novi vrtić u Črnkovcima je svedena na nulu.
Ponovno ističe kako je vrtić u Marijancima općinski vrtić planiran i izgrađen za svu djecu sa 
područja općine i nešto je čime bi se mi kao općina trebali ponositi jer imamo moderan, siguran i 
kvalitetan objekt gdje će djeca imati najbolje uvjete.
Na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji se osvrće na načelnikove riječi i govori kako se
isti služi demagogijom, te ponovno ističe kako se zatvaranjem objekta u Črnkovcima čini 
demografska šteta, jer treba promišljati o tome da se roditeljima dječji vrtić dovede na prag, a ne 
donijeti odluku kojom će roditelji morati djecu voziti 4 km u Marijance.
Osvrnuo se na decentralizaciju školstva na našem području, te ne vidi razlog zašto nije primjenjivo i
na funkcioniranje vrtića
Također govori da je vrtić u Marijancima velikog kapaciteta i to je velika greška, jer na taj način isti
neće nikada biti popunjen, a sukladno tome šanse da Črnkovci dobiju novi vrtić su nikakve.
Podsjeća načelnika da je izgradnja dječjeg vrtića u Črnkovcima bilo njegovo predizborno obećanje 
koje sada krši te uskraćuje mogućnost djeci da pohađaju vrtić, jer sumnja da će se djeca iz 
Črnkovaca prebaciti u vrtić u Marijance. 
Na raspravu se javlja predsjednik Mesaroš koji napominje kako roditelji najavljuju tužbu, jer isti 
imaju potpisane ugovore za čitavu vrtićku godinu i smatra da bi isti trebali biti ispoštovani, te da se 
odgodi zatvaranje barem do 31.07.
Nadalje, ponovno osuđuje način na koji načelnik planira zatvoriti vrtić, misleći na odnos prema 
roditeljima i na činjenicu da nisu pravovremeno obavješteni o istome.
Na raspravu se javlja vijećnik Dario Pandurić koji govori kako je saslušao i jednu i drugu stranu, te 
obrativši se predsjedniku ističe kako ova rasprava može ići u nedogled, te da bi kao vijeće valjda svi
trebali surađivati i dogovarati se oko takvih stvari i postavlja pitanje koje je po njima rješenje ovog 
problema. Također on smatra da nije problem u 5 km koliko su udaljeni Marijanci od Črnkovaca, 
već smatra da se radi o tome da roditelji ne žele upisati djecu u vrtić samo zato što je isti u 
Marijancima.
Na raspravu se javlja vijećnica Jelena Bočkinac koja na iznesenu činjenicu da nije problem prijevoz
odgovara da se ne slaže, jer saznanje je da ima puno djedova i baka koji djecu vode pješice u vrtić, 
te nemaju druge mogućnosti.
Nadalje, na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji govori kako rješenje vidi u čvrstom dokazu i planu 
od strane načelnika da je preseljenje djece u vrtić u Marijance privremeno i samo dok se ne steknu 
uvjeti za izgradnju vrtića u Črnkovcima.
Na raspravu se javlja i vijećnik Josip Dukmenić koji govori kako je ovaj vrtić u Marijancima dosta 
godina planiran i smatra da ga svi trebaju smatrati općinskim vrtićem, a ne vrtić samo za Marijance.
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No osvrće se na način zatvaranja, te ističe kako u tome vidi jedan nepošten odnos i ravnateljice i 
načelnika prema roditeljima kojima nisu u niti jednom trenutku objasnili da će doći do toga. 
Naime, s roditeljima su potpisani ugovori, bez da im je netko rekao da će se taj objekt u pola godine
zatvoriti, te isto smatra vrlo nepoštenim.
Smatra da se treba organizirati da se taj objekt ostavi bar do kraja godine s radom, kako roditeljima 
i stoji u ugovorima, jer ako dođe do tužbi smatra da će to biti katastrofa.
Također smatra da je od strane odgovornih ljudi prema roditeljima bio drugačiji način i nastup da ne
bi postojao toliki otpor za upis djece u novi dječji vrtić, a s obzirom na sadašnju situaciju napominje
da je žalosno i da je odgovornost načelnika ako bude i jedno dijete ostalo kod kuće i ne pohađalo 
vrtić.
Budući da više nije bilo rasprave, Predsjednik poziva na glasanje te konstatira da se Zaključak o 
potrebi nastavka rada dječjeg vrtića u Črnkovcima usvaja sa 8 glasova ZA i 1 glasa SUZDRŽAN.

Ad. 3

Načelnik pod ovom točkom predlaže II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu.
Pojasnio je kako se prihodi od poslovanja smanjuju za 2.508.080,00 kuna, te prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine se također smanjuju u iznosu od 3.050.000,00 kuna. Sukladno tome, bilo je 
nužno umanjiti rashodovnu stranu za navedeni iznos, te je najvećim dijelom smanjen povrat kredita.
Također, dovršavali su se samo započeti projekti i oni koji su djelom sufinancirani od drugih tijela, 
te se nije ulazilo u veće investicije. 
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji zaključuje temljem iznesenog da su svi projekti
koji se tiču Črnkovaca izbačeni, na što mu načelnik odgovara da je jedino tako moglo biti, jer nema 
puno prostora u proračunua kada se prihodi smanjuju.
Na raspravu se javlja vijećnica Jelena Bočkinac koja postavlja pitanje načelniku zašto nije realizirao
projekt Sunčane elektrane kao druge općine, govoreći da je to njegova odgovornost, jer u tom 
slučaju bi bio ostvaren prihod.
Načelnik ne shvaća o čemu priča, te joj postavlja pitanje koja je to općina koja je realizirala projekt,
s obzirom da je općina Marijanci najdalje došla što se tiče realizacije.
Pojašnjava kako je sada u tijeku II. faza projekta i projektiranje za još 4 megavata, te je plan da HEP
preuzme u 3. ili 4. mjesecu.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji komentira stavke u proračunu koje 
prikazuju potrošnju benzina i potrošnju energenata ukazujući na velike iznose i isto tako ima kritike
na prikaz iznosa koji su objedinjeni i ne može se detaljno iščitati o kojem rashodu se radi.
Isti je na kraju izlaganja sumirao ovaj prijedlog rebalansa, te kao član Odbora za financije predložio
da se isti ne usvoji.
U 19:25 sjednica je prekinuta, te je ista nastavljena nakon kraće pauze u 19:35 h.
Predsjednik je pozvao na glasanje, te konstatirao kako se  

a.) II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama 
proračuna za 2022. i 2023. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV.
b.) II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama 

proračuna za 2022. i 2023. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV
c.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Marijanci za 2021. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV
d.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 

visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2021. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 
glas PROTIV
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e.) Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 
2021. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV

f.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu 
Marijanci za godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV

g.) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci za 2021. godinu usvajaju sa 8 
glasova ZA i 1 PROTIV.

h.). Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mariajnci za 2021.
godinu sa projekcijama proračuna za 20222. i 2023. godinu usvajaju sa 7 glasova ZA i 2 glasa 
PROTIV.

Ad. 4

Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić pojašnjava stanje sustava CZ na području općine 
Marijanci za 2021. godinu, te ističe kako su dobrovoljna vatrogasna društva na našem području, te 
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci u potpunosti osposobljeni za zaštitu stanovništva od požara,
te bi se u slučaju istih moglo adekvatno, brzo i efikasno reagirati, dok za ostale prirodne nedaće i 
katastrofe širih razmjera Općina Marijanci ne bi imala adekvatno rješenje za zaštitu i spašavanje, a 
treba naglasiti da je Općina Marijanci osnovala postrojbu CZ, te će ista u narednom razdoblju biti 
adekvatno opremljena i obučena.
Na raspravu se javlja Samir Kovačević kojeg zanima tko je predsjednik stožera CZ, te mu načelnik 
odgovara da je on.
Isti je opet imao primjedbe na ne pridržavanje epidemioloških mjera, na što ga je načelnik uputio na
predsjednika vijeća, istaknuvši da je on dužan osigurati takve mjere budući da on saziva sjednicu, 
održava red na njoj i predsjeda istom.
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji tvrdi da se propitao i saznanja je da nema 
posebnih mjera i naputaka u svezi održavanje sjednica, te navodi kako se nalazimo u vrlo velikom 
prostoru i smatra da nema velike opasnosti.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2021. godinu usvaja sa 8 
glasova ZA  i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 5

Načelnik podnosi izvješće o poduzetim aktivnostima u svezi provedbe Plana upravljanja imovinom 
u 2021. godini
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji postavlja pitanje u 
svezi čestica „oko stadiona“ u k.o. Črnkovci, a zanima ga u kojoj je fazi taj postupak.
Načelnik odgovara kako su zahtjevi za sve uredno poslani, ali kako to sve ide sporim tempom, a iz 
ministarstva se opravdavaju činjenicom da je prioritet potres, te pripajanje ministarstva i drugo.
Vijećnik Samir Kovačević smatra da treba slati požurnice i angažirati se više oko toga.
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji također ima zamjerke, na angažman oko 
rješavanja vlasništva s RH, a u svezi čestica u poduzetničkoj zoni, te stvaranja uvjeta da se stave u 
funkciju gospodarstva.
Načelnik odgovara da mu je sve jasno, te tvrdi da vlasništvo ne bi trebao biti problem ako postoji 
poduzetnik i interes i da je u tom slučaju općina spremna pomoći u rješavanju.
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Na raspravu se javljaju vijećnici Samir Kovačević i Josip Dukmenić koji se ne slažu s rečenim i 
govore kako je s državom vrlo teško ući u taj proces, te zaključili da Općina treba poduzeti sve 
mjere da se to riješi.
U raspravu se uključuje i predsjednik koji govori kako već ima upita od jednog mještana za 
određenu parcelu, na što mu je načelnik odgovorio da postoji Plan u kojem su navedene čestice za 
prodaju, te treba sve vidjeti, a ako nešto i nije u našem vlasništvu već u državnom Općina je voljna 
pomoći.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u 2021. godini ne usvaja sa 4 glasa ZA, 4 glasa 
PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 6

Pod točkom vijećnička pitanja i razno, predsjednik Ivan Mesaroš i vijećnik Josip Dukmenić su 
kritizirali način izvještavanja novinarke Lidije Aničić, imajući zamjerke i na ne slanje teksta na 
autorizaciju prije objave na web stranicu, ukazujući da se time krši Poslovnik općinskog vijeća.
O tom pitanju se očitovao načelnik Darko Dorkić koji je tvrdio da je službeno izvještavanje sa 
sjednice Zapisnik, a ne novinarski tekst.
Isti se nisu slagali s izrečenim.
Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjednik Ivan Mesaroš je zatvorio sjednicu u 20:10 
minuta

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                    Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r
Jelena Bočkinac___________________

Dario Pandurić_________________________
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